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Ο συνδυασµός της επιτυχίας 

 

 

ProMark™500 
 
Ο νέος δέκτης ProMark 500 της Magellan® αξιοποιεί τα συστήµατα GPS, GLONASS και 
SBAS, µε την υψηλή τεχνογνωσία και πείρα 20 ετών στο χώρο των γεωδαιτικών και 
δορυφορικών µετρήσεων. Ο νέος αυτός RTK δέκτης της Magellan, χρησιµοποιεί την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε µια µικρή, συµπαγή και ταυτόχρονα ελαφριά 
συσκευή χωρίς κανένα καλώδιο, παρέχοντας µέγιστη ευελιξία για πολύωρη και 
ξεκούραστη χρήση στο πεδίο. 
 
Το ProMark 500 λαµβάνει και εκµεταλλεύεται όλα τα σήµατα από τα υπάρχοντα
δορυφορικά συστήµατα εντοπισµού (GPS, GLONASS) αλλά και από τα συστήµατα
Γεωστατικών ∆ορυφόρων SBAS, (EGNOS για την Ευρώπη). Επίσης, αναβαθµίζεται ώστε 
να λαµβάνει και να υποστηρίζει το σήµα L2C αλλά και µελλοντικές εξελίξεις, όπως η L5
συχνότητα του GPS και το ευρωπαϊκό σύστηµα GALILEO. 
 
Με το ProMark 500, η Magellan εισάγει στην αγορά νέες µοναδικές τεχνολογίες που 
µεγιστοποιούν τη δυνατότητα των RTK εφαρµογών. Η ενσωµατωµένη τεχνολογία 
BLADEΤΜ χρησιµοποιεί και επεξεργάζεται σήµατα από διαφορετικά δορυφορικά 
συστήµατα για εντοπισµό πολύ υψηλής ακρίβειας. Τα οφέλη από την αξιοποίηση 
πρόσθετων δορυφόρων και από άλλα συστήµατα πέραν του GPS, µεγιστοποιούνται 
µέσω της τεχνολογίας BLADE, η οποία διασφαλίζει την ταχύτερη επίλυση ασαφειών 
φάσης (fixed λύση), ακρίβεια σε πολύ µεγάλη εµβέλεια και πλήρη συµβατότητα µε 
GNSS προϊόντα άλλων εταιρειών. Η νέα αυτή τεχνολογία παρέχει σταθερότατη λήψη
των δορυφορικών σηµάτων, προηγµένη µείωση του σφάλµατος πολλαπλών διαδροµών 
και µεγάλη διαθεσιµότητα δορυφόρων ακόµη και σε περιβάλλον µε δύσκολες συνθήκες
µετρήσεων. 
 
Ο πρωτοποριακός σχεδιασµός του ProMark 500, η φιλικότητα προς το χρήστη µέσω 
των εφαρµογών του λογισµικού, αλλά και οι πολλαπλοί τρόποι επικοινωνίας σας 
ανοίγουν νέους ορίζοντες στις µετρήσεις πεδίου. Συνοδεύεται από το νέο λογισµικό 
πεδίου FAST Survey στο χειριστήριο MobileMapperΤΜ CX, και το καταξιωµένο λογισµικό
γραφείου GNSS Solutions. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την ιδανικότερη λύση,
σύµφωνα µε το τρίπτυχο GPS+GLONASS+MAGELLAN. 

 

Λογισµικό γραφείου 
 
Το λογισµικό GNSS SolutionsTM αποτελεί ένα πλήρες πακέτο εφαρµογών για την 
επιτυχή επίλυση δεδοµένων που προέρχονται από τα δορυφορικά συστήµατα GPS, 
GLONASS και SBAS. ∆ίνοντας βάρος στην ευκολία των εφαρµογών, το λογισµικό αυτό 
καθοδηγεί τον χρήστη από το σχεδιασµό και προγραµµατισµό των µετρήσεων (Mission
Planning), µέχρι την επεξεργασία των δεδοµένων, τον έλεγχο ποιότητας των 
αποτελεσµάτων και την εξαγωγή τους σε πληθώρα format. 
 
Το GNSS Solutions διαχειρίζεται  δεδοµένα  µετεπεξεργασίας,  αλλά  και  Real  Time, 
ταυτόχρονα  στην  ίδια  εργασία. ∆ιαθέτει εξελιγµένα εργαλεία για να εξασφαλίζει 
εξαιρετικά αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσµατα. Επιπλέον, µία νέα δυνατότητα είναι η 
δηµιουργία εικονικού σταθµού βάσης, µέσω λήψης δεδοµένων από σταθµούς 
αναφοράς, για δικτυακή µετεπεξεργασία. Η παρουσίαση όλων των πληροφοριών στο 
GNSS Solutions γίνεται µε έξυπνα γραφικά και πίνακες, κάνοντας τη µετεπεξεργασία µια 
απλή και ευχάριστη υπόθεση. 

Λογισµικό πεδίου 
 
Το FAST SurveyTM είναι λογισµικό πεδίου για όλες τις τοπογραφικές εφαρµογές, πλήρως 
επανασχεδιασµένο για βέλτιστη λειτουργία και απόδοση του GNSS συστήµατος 
ProMark 500. ∆ιαθέτει την ικανότητα να συλλέγει και να καταγράφει την ίδια χρονική 
στιγµή συντεταγµένες θέσεων, RTK διανύσµατα, καθώς και πρωτογενή GNSS
δεδοµένα. Επιπλέον, διαχειρίζεται και Total Station επιτρέποντας τη συλλογή σηµείων 
στο ίδιο project και από τους δύο τύπους οργάνων, ProMark 500 και γεωδαιτικό 
σταθµό. 
 
Το λογισµικό FAST Survey είναι εύκολο στη χρήση και διαθέτει πληθώρα εργαλειών 
(COGO λειτουργίες, CAD περιβάλλον, ρουτίνες οδοποϊίας κλπ). Η γραφική απεικόνιση 
των γραµµών και σηµείων που συλλέγονται σε πραγµατικό χρόνο επιταχύνει το ρυθµό 
συλλογής δεδοµένων. Είναι πλούσιο σε γεωµετρικές εφαρµογές, παρέχει CAD
λειτουργίες ακόµα και κατά τη διαδικασία των µετρήσεων και εξάγει εύκολα τα 
αποτελέσµατα σε διαδεδοµένα format, εξοικονοµώντας πολύτιµο χρόνο. 
 
 



Ασυναγώνιστα πλεονεκτήµατα 
πλεονεκτήµαταCompetitive 

 

 

Τεχνολογία Magellan 
 

H Magellan προσθέτει στην ήδη καταξιωµένη RTK τεχνική 
της, την πρωτοποριακή τεχνολογία BLADE. Σε συνδυασµό µε 
το ελάχιστο χρονικό διάστηµα για την επίλυση των  ασαφειών 
(fixed λύση), την πολύ µεγάλη εµβέλεια RTK και την
αποδεδειγµένη αξιοπιστία, το ProΜark 500 παρέχει επιπλέον: 

• Μοναδική επεξεργασία µετρήσεων που προέρχονται 
από διαφορετικά δορυφορικά συστήµατα 

• ∆ιατήρηση της RTK επίλυσης ακόµα και αν διακοπεί
η λήψη των διορθώσεων 

• Λειτουργία µε µόνιµους σταθµούς που εκπέµπουν 
GPS+GLONASS L1/L2 διορθώσεις, οποιουδήποτε 
κατασκευαστή 

 

Εργονοµία 
 

Οι δέκτες ProMark 500 διαθέτουν ενσωµατωµένη οθόνη για 
την άµεση εποπτεία της λειτουργίας τους, καθώς και πλήκτρα 
που επιτρέπουν διαδραστική επικοινωνία. Επιπλέον, το 
MobileMapper CX µε το λογισµικό πεδίου FAST Survey
συµπληρώνει το σύστηµα, παρέχοντας στο χρήστη πληθώρα 
ρουτινών και εφαρµογών πεδίου. 

Αξιοσηµείωτα ελαφρύ 
 

Ο ProMark 500 είναι ο ελαφρύτερος high-end ROVER δέκτης της 
αγοράς (1.23kg). Όλος ο εξοπλισµός – δέκτης µε modems, 
χειριστήριο, µπράτσο και στυλεός – ζυγίζει µόνο 2.7kg
επιτρέποντας πολλές ώρες ξεκούραστων µετρήσεων. Η κατασκευή 
του είναι στιβαρή και απόλυτα στεγανή (IP67), ενώ αντέχει σε 
πτώση από στυλεό ύψους 2m σε τσιµέντο. 

 

Ευελιξία στην επικοινωνία 
 

Το ProMark 500 προσαρµόζεται απολύτως στις ανάγκες σας. Είναι 
το πλέον ευέλικτο τοπογραφικό GNSS σύστηµα στην αγορά. 
∆ιαθέτει προηγµένο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό (UHF, 
GSM/GPRS/EDGE modems), υποστηρίζει όλα τα σύγχρονα 
πρωτόκολλα διορθώσεων και συνδέσεων (RTCM3.1, NTRIP, 
Direct IP), καλύπτοντας όλες τις δικτυακές εφαρµογές 
πραγµατικού χρόνου (VRS, FKP, MAC και DGPS) που παρέχει το 
HEPOS. 

MobileMapper CX 
 

Καταγραφικό πεδίου 
 
Ο δέκτης ProMark 500 συνοδεύεται από το MobileMapper CX, το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και αυτόνοµα ως GPS χειρός παρέχοντας ακρίβεια καλύτερη του 
µέτρου για εφαρµογές όπως αναγνώριση περιοχών και συλλογή GIS δεδοµένων. Η 
έγχρωµη οθόνη αφής, η χρήση καρτών SD, οι συνδέσεις USB και η ασύρµατη 
τεχνολογία BluetoothTM, καθιστούν το MobileMapper CX το ιδανικό χειριστήριο 
πεδίου για το πλέον εύχρηστο και ισχυρό RTK ROVER στυλεό χωρίς καλώδια. 



Τεχνικά Χαρακτηριστικά ProMark 500  

GNSS Χαρακτηριστικά 
■  75 κανάλια: 

- GPS L1 C/A L1/L2 P-code, L1/L2 
πλήρες µήκος κύµατος 
- GLONASS L1 C/A, L2-P code, 
L1/L2 πλήρες µήκος κύµατος 
- SBAS: κώδικας & φάση 
(WAAS/EGNOS/MSAS) 
- ∆υνατότητα λήψης ασθενών 
σηµάτων για χρήση σε δύσκολα 
περιβάλλοντα. 

■  Πλήρως ανεξάρτητες µετρήσεις κώδικα 
και φάσης 

■  Τεχνολογία Magellan ΒLADE™ για 
βέλτιστες επιδόσεις 

■  Τεχνολογία Advanced Multipath 
mitigation για εξάλειψη σφάλµατος 
πολλαπλών διαδροµών 

■   Συχνότητα ενηµέρωσης: 10 Hz 
■   L2C, L5, Galileo αναβαθµίσιµο 

 

Ακρίβεια µε εκ των υστέρων 
επεξεργασία (rms)1-2 

Στατικός, Γρήγορος Στατικός εντοπισµός 
■  Οριζοντιογραφική 5 mm + 0.5 ppm 
■  Υψοµετρική 10 mm + 0.5 ppm 

Μακρύς Στατικός 3 

■  Οριζοντιογραφική 3mm + 0.5 ppm 
■  Υψοµετρική 6 mm + 0.5 ppm 

Κινηµατικός εντοπισµός 
■  Οριζοντιογραφική 10 mm + 1.0 ppm 
■  Υψοµετρική 20 mm + 1.0 ppm 
 

� NMEA 0183 

� NTRIP protocol 
� Ashtech DBEN 

 

Λειτουργία 

■  RTK rover/base, post-processing 
 ■  RTK rover δικτυακά: VRS, FKP, MAC 
� Point-to-Point κλήση rover σε base µε 
GSM data κλήση.  

� Point-to-Point κλήση rover σε base µε 
GPRS (λογισµικό RTDS, ενσωµατωµένο 
GPRS-modem ή εξωτερικό τηλέφωνο) 

Χαρακτηριστικά (περιβάλλον) 
■  Θερµοκρασία λειτουργίας: -30° έως +55°C  
■  Θερµοκρασία αποθήκευσης: -40° έως +70°C  
■  Υγρασία: 100%  
■  Πλήρως Αδιάβροχο 
■  Πτώση: ETS300 019, 2m από στυλεό 
■  Κραδασµοί: EN60945 

Χαρακτηριστικά καταγραφής 

Χρονικό διάκενο καταγραφής 
■  0.1 - 999 sec. 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Μέγεθος 
■  GNSS δέκτης: 22.8x18.8x8.4 cm  

Βάρος 
■  GNSS δέκτης: 1.4 kg 

Ισχύς 

■  Mπαταρία Li-ion, 4400 mAh 
■  ∆ιάρκεια: > 6hrs (UHF rover @ 20 ºC) 
■  6-28 VDC input 

Ακρίβεια πραγµατικού χρόνου (rms)1-2 

SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) 
■  Οριζοντιογραφική: <3 m  

Real-Time DGPS εντοπισµός 
■  < 0.8 m  

Real-Time Κινηµατικός εντοπισµός (fine mode) 

■  Οριζοντιογραφική 10 mm + 1.0 ppm 
■  Υψοµετρική 20 mm + 1.0 ppm 

Οθόνη 

■  Γραφική οθόνη OLED 

Προαιρετικά παρελκόµενα συστήµατος  

■  Επικοινωνία Rover 
- Magellan UHF 
- Pacific Crest UHF 
- GSM/GPRS/EDGE (κλάση 10) Quad-band 

■  Ραδιοποµποί 
- Magellan UHF 
- Pacific Crest UHF 

■  Kit Επαναφορτιζόµενης µπαταρίας 
■  Χειριστήρια µε FAST Survey 

- MobileMapper CX 
- Allegro CX της Juniper 

Μνήµη 

■  128 MB εσωτερική µνήµη 
(επεκτάσιµη µέσω USB) 

■  Μέχρι 400 ώρες καταγραφών µε 15 sec. 
GNSS δεδοµένα από 18 δορυφόρους 

Επιδόσεις πραγµατικού χρόνου 
 

Instant-RTK®  Initialization 
■  Τυπικά (fixed) εντός 2sec για βάσεις < 20 km 
■   Αξιοπιστία 99.9% 

RTK εµβέλεια 
■  > 40 (έως 70 km) 

Συνδέσεις 

■  RS232, RS422, USB, Bluetooth 
■  PPS, Ext Event 

Format δεδοµένων 

■  RTCM 2.3, RTCM 3.1 
■  CMR, CMR+ 
■  Magellan ATOM™ 

 

Λογισµικό γραφείου - GNSS Solutions 

Αξιοσηµείωτες λειτουργίες: 

■  Επεξεργασία µετρήσεων 
■  Αναβαθµισµένοι µετασχηµατισµοί και 
υπολογισµοί προβολών και συστηµάτων 

■  Προκαθορισµένα datums & datums χρήστη 
■  Survey mission planning (ρουτίνα 
προγραµµατισµού µετρήσεων) 

■  Αυτόµατη επεξεργασία διανυσµάτων 
■  Συνόρθωση δικτύου (ελάχιστα τετράγωνα)  
■  Ανάλυση δεδοµένων και έλεγχος ποιότητας 
■  Μετατροπές συντεταγµένων 
■  Αναφορά εργασιών 
■  Εξαγωγή δεδοµένων 
■  Geoid03, EGM96 

■  Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, 
Γερµανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ρωσικά 

Απαιτήσεις συστήµατος 

■  Windows 2000 / XP / Vista 
■  Pentium®  133 και ανώτερο 
■  32 MB RAM 
■  90 MB σκληρός δίσκος 

■  Γεωµετρικές κατασκευές: τοµές, 
αζιµούθιο/απόσταση, µετάθεση, 
poly-line, καµπύλες, επιφάνειες, κλπ 

■  Εισαγωγή/εξαγωγή DXF, SHP, RW5, 
LandXML … 

■  Πρόσθετα: υπολογιστής, RW5 file viewing 
■  Χειρισµός γεωδαιτικών σταθµών 

■  Ρουτίνα Οδοποιίας (optional) 

■  Χειρισµός Ροµποτικών σταθµών (optional) 

Λογισµικό πεδίου - FAST Survey 

Αξιοσηµείωτες λειτουργίες: 

■  ProMark 500 GNSS Support: ρύθµιση, εποπτεία 
και έλεγχος 

■  Υπολογισµός όγκων 

■  Υποστήριξη raster εικόνων 

■  Σύνδεση µε δίκτυα σταθµών αναφοράς (HEPOS) 

■  Υποστήριξη συστηµάτων αναφοράς: 
προκαθορισµένα τοπικά συστήµατα, datum, 
προβολές, µοντέλα γεωειδούς  

■  Λειτουργίες CAD, χάρτης µε χρώµατα 

Προτεινόµενα χειριστήρια 4 

■  MobileMapper CX 

■  Juniper Allegro CX 

(1) Οι επιδόσεις προϋποθέτουν SVs>5 και χρήση σύµφωνα µε τις οδηγίες. 
Περιοχές µε υψηλό multipath, κακή γεωµετρία δορυφόρων  και περιόδους 
δυσµενών ιονοσφαιρικών συνθηκών, δύναται να υποβαθµίσουν την 
ακρίβεια. 

(2) Η ακρίβεια και τα χαρακτηριστικά TTFF βασίζονται σε δοκιµές που 

έγιναν στη Νάντη (Γαλλία) και τη Μόσχα. ∆οκιµές σε άλλες 

τοποθεσίες και κάτω από διαφορετικές συνθήκες µπορεί να δώσουν 

διαφορετικά αποτελέσµατα. 
(3) Μεγάλες βάσεις, παρατηρήσεις µεγάλης χρονικής διάρκειας, χρήση precise 

ephemeris. 
(4) Υπάρχουν και άλλα λογισµικά και χειριστήρια που είναι συµβατά µε το 

ProMark 500. 
 

JGC Συστήµατα Γεωπληροφορικής Α.Ε. 
Παναγή Τσαλδάρη 3Α & Αριστείδου 
15122 Μαρούσι, Αθήνα 
Τ: 210 8023917, F: 210 6148178 
email: info@jgc.gr 
www.jgc.gr 
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Κέντρο Πώλησης Θεσσαλονίκης 
GEOSENSE – Β. Πολύχρονος – ∆. Ράµναλης Ο.Ε. 
Άνω Τζουµαγιάς 36 
54453 Κάτω Τούµπα, Θεσσαλονίκη 
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